
 
 

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha programat  
dos espectacles de divulgació científica per als dies 9 i 18 de juny  

al voltant de la figura de dos membres de l’IEC  
 
Jordi Rubió (Barcelona, 1887-1982), un dels grans humanistes del segle XX.  
Ramon Margalef (Barcelona, 1919-2004), un dels principals estudiosos i pensadors de la ciència de l’ecologia 
(activitat realitzada el dia 9 de juny).  

PROPERA OBRA  

 

 

Jordi Rubió i l’esperit del llibre 
 
Dia:    18 de juny de 2015 
Hora:    de les 17 a les 18.15 h 
Lloc de trobada:  pati de la Casa de Convalescència, seu de l’IEC  

                                                                    (carrer del Carme, 47, de Barcelona) 

 
L’activitat és gratuïta. Cal que confirmeu l’assistència abans del dia 17 de juny, enviant 
un correu electrònic a sadell@iec.cat (Sara Adell) o trucant al telèfon 932 701 620 
(extensió 230 o 212). 
 

 
Jordi Rubió i Balaguer, un dels grans humanistes catalans del segle XX, va excel·lir en els àmbits de  
la filologia, la biblioteconomia i la historiografia de la literatura catalana. Va ser el primer director de la 
Biblioteca de Catalunya i va organitzar la Xarxa de Biblioteques Populars. L’any 1920 va fer la primera 
adaptació a Catalunya i a tot l’Estat de la classificació decimal universal, el sistema de classificació 
bibliogràfica. També va organitzar i dirigir el Servei de Biblioteques del Front durant la Guerra Civil, en el 
marc del qual va impulsar iniciatives com ara la creació d’un bibliobús. Des del punt de vista de la recerca, 
destaquen els seus treballs sobre Ramon Llull i la literatura medieval. 

L’activitat Theatrum Sapientiae té per objectiu donar a conèixer aquestes dues figures científiques 
catalanes, mitjançant dos espectacles teatralitzats que mostren els seus aspectes personals i professionals. 
Aquesta activitat és fruit d’un projecte de col·laboració entre la Unitat de Cultura Científica i Innovació 
(UCC+i) de l’Àrea de Comunicació de la Universitat de Barcelona i el Grup de Recerca Aula Música Poètica de 
la Facultat de Filologia, i rep el suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia del Ministeri 
d’Economia i Competitivitat i la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya. 

Guió:      Gaston Gilabert 
Assessor científic:     Joandomènec Ros (per Margalef )i Lola Badia (per Jordi Rubió) 
Direcció artística i dramatúrgia:  Gaston Gilabert 
Coordinació i producció:   Marga Becerra 
 
Barcelona, juny del 2015 
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